
Immigration
Bostad

Bostad - Hyra
svenska grekiska
Jag vill hyra en/ett ________. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.

Ange att du vill hyra någonting

rum δωμάτιο
Typ av bostad

lägenhet διαμέρισμα
Typ av bostad

enrumslägenhet γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα
Typ av bostad

fristående hus/villa μονοκατοικία
Typ av bostad

parhus ημι-ανεξάρτητο σπίτι
Typ av bostad

radhus σπίτι σε σειρά κατοικιών
Typ av bostad

Hur mycket är hyran per månad? Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;
Fråga hur mycket hyran ligger på

Ingår driftskostnader? Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Frågar om kostnader för el, gas och vatten ingår

Hur mycket är depositionen? Πόσα είναι το ντεπόζιτο;
Fråga hur mycket depositionen är

När kan jag komma för en visning? Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;
Fråga när du kan se bostaden

Lägenheten är_________. Το διαμέρισμα είναι ________________.
Ange om bostaden är möblerad eller omöblerad
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möblerad επιπλωμένο

Lägenhetens skick

omöblerad μη επιπλωμένο
Lägenhetens skick

Är husdjur tillåtna? Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Fråga om husdjur är tillåtna

Hur byter jag energileverantör? Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;
Fråga hur du kan byta energileverantör

Hur många andra personer bor i lägenheten? Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;
Fråga hur många andra personer som bor i lägenheten

Hur många andra personer har varit och tittat
på lägenheten?

Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;

Fråga hur många andra personer som har varit och tittat på lägenheten

Kan jag få kolla på
installationskontrollerna/rapporterna för elen
och gasen?

Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις
αερίου / ηλεκτρισμού;

Fråga om du kan få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen

Hur länge är kontraktet? Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;
Fråga hur länge kontraktet är

Har det varit någon osämja mellan grannarna? Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;
Fråga om det har varit någon osämja mellan grannarna

Vilka renovationer har gjorts? Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;
Fråga vilka renovationer som har gjorts

Hur gammal är pannan och när var den senast
inspekterad?

Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η
τελευταία επιθεώρηση;

Fråga hur gammal pannan är och när det senast var inspekterad

När var ledningarna senast omkopplade? Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία
φορά;

Fråga när lägenhetens ledningar senast var omkopplade
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Vem bor ovanför/bredvid/nedanför? Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;

Fråga vem som bor i lägenheten ovanför/bredvid/under

Finns det en parkeringsplats för min bil? Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;
Fråga om det finns en parkeringsplats för din bil

Har någon blivit mördad här? Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Fråga om någon har blivit mördad där

Fungerar ______? Λειτουργεί ___________ ;
Fråga om faciliteterna fungerar

rörläggningen η υδραυλική εγκατάσταση
Faciliteter

värmesystemet η θέρμανση
Faciliteter

Är hyresvärden ansvarig för att utföra
reparationer?

Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;

Fråga vem som är ansvarig för att göra reperationer

Var är gas- och elmätarna? Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του
ηλεκτρισμού;

Fråga var du gas- och elmätarna är

Finns det bruksanvisningar och garantier för de
elektriska apparaterna?

Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και
εγγυήσεις;

Fråga om det finns bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna

Vilka företag levererar energi, bredband och
hemtelefon?

Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και
τηλεφώνου;

Fråga som levererar energi, bredband och hemtelefon

Var är termostaten? Που είναι ο θερμοστάτης;
Fråga om du kan se termostaten

Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen? Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού
αερίου;

Fråga om du kan se säkerhetsintyget för gasen
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Bostad - Köpa
svenska grekiska
Hur många har budat på huset? Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;

Fråga hur många som har budat på huset

Hur länge har huset varit på marknaden? Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;
Fråga hur länge huset har varit ute på marknaden

Varför säljer ägarna huset? Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;
Fråga varför de säljer huset

Hur länge har säljarna bott här? Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;
Fråga hur länge säljaren har bott där

Var är inkluderat i köpet? Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Fråga vad som är inkluderat i köpet

Har det varit något problem med sättningarna
på huset?

Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;

Fråga om det har varit något problem med sättningarna på huset

Finns det möjlighet att hitta en billigare
överföring av egendomens äganderätt?

Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος
μεταφοράς;

Fråga om att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt

Vad kommer att byggas i detta område i
framtiden?

Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;

Fråga vad de utvecklingsprojekten för detta område är

Kan du ta bort huset för marknaden? Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Fråga om huset kan tas bort från marknaden

Var köpte de tidigare ägarna köks- och
badrumskaklet?

Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του
μπάνιου;

Fråga var de tidigare ägarna köpte köks- och badrumskaklet

Var köpte de tidigare ägarna de fasta
möblerna?

Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως
τα αρμαράκια της κουζίνας;

Fråga var de tidigare ägarna köpte de fasta möblerna
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